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Úspěch studenta SOŠ Blatná
Před letními prázdninami vyšla v prestižním vydavatelství a nakladatelství COMPUTER PRESS (www.cpress.cz)
kniha „1001 tipů a triků pro C#“.
Asi si řeknete, co je na tom zvláštního? Knihu totiž napsal nadaný
student SOŠ Blatná Amadeo Mareš ve svých 17 letech!
Kniha je o programování v jazyce C#. Tento moderní objektově orientovaný programovací jazyk se vyučuje na SOŠ Blatná.
Student Amadeo Mareš pochází z Písku. Nyní studuje na SOŠ
Blatná 4. ročník oboru
Informatika v ekonomice. Publikuje v odborném internetovém
časopise Živě.cz (http://
www.zive.cz). Stal se
externím vývojářem –
programátorem redakce
tohoto časopisu. Chce
studovat programování
na vysoké škole, uvažuje o studiu na ČVUT
v Praze.
Moderní obor, který Amadeo studuje,
I N F O R M AT I K A
V EKONOMICE (zaměřený na software a ekonomiku) se soustředí na kvalitní výuku:
• odborných předmětů na počítači: programování v C#, správa počítačové sítě, hardware, instalace, 2D a 3D graﬁka na PC, tvorba webových
stránek včetně HTML, CSS, Java skriptu a ASP.NET, databáze v Accessu
i SQL aj.
• odborných ekonomických předmětů: účetnictví na počítači, ekonomika, psaní na počítači s možností zakončení státní zkouškou aj.
• všeobecných předmětů: angličtina, němčina, matematika aj.
Na SOŠ Blatná se vyučuje další podobný obor ELEKTRONICKÉ
POČÍTAČE (zaměřený na hardware, software a elektrotechniku),
kde žáci studují:
• odborné předměty na počítači: programování v C#, správa počítačové
sítě, instalace, tvorba webu včetně HTML, CSS, Java skriptu a ASP.NET,
databázové aplikace (SQL), hardware aj.
• odborné elektrotechnické předměty: elektrotechnika, číslicová technika, elektrotechnická měření a praxe aj.
• všeobecné předměty: angličtina, matematika, fyzika aj.
Třetím tradičním oborem je OBCHODNÍ AKADEMIE (zaměřený
na využití kancelářského a účetního software v ekonomice), kde je
oproti jiným školám posílena výuka předmětů informační technologie,
účetnictví na počítači a odborná ekonomická praxe v podnicích. Jsou
zde kvalitně vyučovány:

• odborné ekonomické předměty: účetnictví teoreticky i na počítači,
ekonomika, právo, marketing a management aj.
• informační technologie: Word, Excel, Power Point, databáze v Accessu i SQL, graﬁka, tvorba webových prezentací, písemná a elektronická
komunikace s možností zakončení státní zkouškou v psaní na počítači,
volitelné programování
• všeobecné předměty: angličtina, němčina, matematika, ruština aj.
SOŠ Blatná vychovala stovky kvalitních ekonomických a účetních
odborníků. Stála i u zrodu mladých programátorů. O některých nejvýraznějších osobnostech, absolventech SOŠ Blatná a dnes již profesionálních
programátorech a ICT specialistech si povíme příště.
A. Drobník
Foto F. Hajdekr a cpress.cz

Číslo 21 / strana 2

Blatná 5. prosince 2008

A KTUALITY
Zvířata - co Vás zajímá
Otázka: U domácích slepic se často vyskytují
vejce s nekvalitní,měkkou skořápkou.Co je
příčinou?
Odpověď: nejčastěji se jedná o nedostatek
minerálií,vápníku fosforu nebo deﬁcit vitaminu
A,D,E v potravě,eventuelně obojí.Někdy je tento
stav ovlivněn také špatnými podmínkami výběhu,absence trávy apod. Lze to odstranit dotací
premixů, například Roboran, Plastin, Kombisol
AD3E a podobně,dobře se také osvědčuje v zimních měsících podávání naklíčeného obilí.
Otázka: U domácího prasete se opakovaně
vyskytuje řídké sádlo,které špatně tuhne
Odpověď:jedná se obvykle o dietní chybu,nejčastěji vysoký podíl kukuřice v krmivu.Vlivem
vysokého množství nenasycených mastných
kyselin,které obsahuje kukuřice,se mění struktura
tuku.Někdy pomůže podchlazení sádla,potom
obvykle již drží žádoucí konzistenci
Na vaše dotazy odpovídá MVDr. Šole

Upozornění občanům !!!
Technické služby města Blatné s.r.o.
žádají občany o spolupráci při monitorování
zvýšeného stavu potkanů na území města.
Lokality se zvýšeným výskytem potkanů
hlaste
- osobně v kanceláři TSM Blatná s.r.o.,
T.G. Masaryka 322
- telefonicky tel: 383 42 25 41
- mailem ts.blatna@tiscali.cz
uvádějte datum a místo výskytu.
Informace budou sloužit pro účinnou
deratizaci.

Technické služby města Blatné s.r.o.
oznamují,
že svoz popelnicových nádob bude v době
Vánoc a koncem roku probíhat následovně:

úterý 23.12.
středa 24.12.
úterý 30.12.
středa 31.12.
Svoz bude tedy probíhat beze změny úterý, středa.
Pozvánka na tři adventní víkendy na
zámku
obchod ROZMARÝNA pro Vás
uspořádal

ADVENTNÍ VÝSTAVU
spojenou s prodejem
určité části svého zboží, tentokrát také
máme svůj obchůdek, a to v zámeckém
bistru.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
A TO VE DNECH
6.12. - 7.12. 10:00 - 17:00
13.12. - 14.12. 10:00 - 17:00
20.12. - 21.12. 10:00 - 17:00

STAROČESKÉ VÁNOCE „U SVATÉ
KATEŘINY“
Vánoční prodej s kouzlem staročeských Vánoc
jsme pro vás připravili tentokrát na náměstí Míru
209 U SVATÉ KATEŘINY.
Od 1. – 24. 12. 2008 od 9.00-17.00 hodin,
v sobotu od 9.00-13.00 hodin.
Pravděpodobně bude otevřeno také v sobotu
odpoledne a v neděli.
Součástí prodeje je jako každoročně medové
pečivo – malované perníčky. Víte,co pro naše
předky znamenal med? Považovali jej za potravu
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bohů, za božský nektar. Již pouhý fakt, že se med
nachází v dutinách stromů, tedy mezi nebem a zemí, a že byl neobyčejně sladký, lahodný a léčivý,
vzbuzoval dojem, že jde o výjimečný dar bohů.
Proto byl med a medové pečivo chován ve velké
úctě a byl součástí nejrůznějších obětin.
V Čechách nastal rozvoj medového pečiva
– perníkářství – za vlády Karla IV. V Praze se perníkáři – celetníci soustředili kolem Staroměstského náměstí – dnešní Celetná ulice (1348 Celetná
ul.). Vzorem jim byli perníkáři z Norimberka.
První dochovaná zpráva o prodeji perníků
v Čechách je z roku 1335 z Trocnova. V roce
1733 císař Karel IV. podpořil perníkáře celou
řadou dekretů, které Marïe Terezie v roce 1764
potvrdila. Koncem 19. století perníkářské řemeslo
splynulo s cukrářstvím.
Dnes pečeme perníčky téměř v každé domácnosti. Zdobí se zejména bílkovou polevou
a kresbou.. Často vznikají přímo „malá výtvarná
díla“.
„Medový perníček,
k srdíčku chodníček.
Bez lásky a milování,
Smutné světem putování.“
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Na dopravním hřišti MŠ
Šilhova Blatná v novém
V letošním roce získala naše mateřská škola dotace na obnovu vybavení stávajícího dětského
dopravního hřiště . O přidělení dotací jsme žádali z prostředků Grantového programu „Podpora
modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení“ vyhlášeného Jihočeským krajem.
Za získané ﬁnanční prostředky jsme nakoupili tříkolky, koloběžky a kola v celkové hodnotě
40 000 Kč. Zřizovatel MŠ - Město Blatná se spolupodílelo částkou 8 000 Kč. Nové dětské dopravní
prostředky poslouží nejen k sportovnímu vyžití dětí, ale i k řízené výuce na dětském dopravním
hřišti a k získání vědomostí a návyků
pro bezpečný pohyb
na veřejných komunikacích.
Dětská radost
a spokojenost je tou
nejhezčí odměnou
a poděkováním.
Zaměstnanci a děti
Mateřské školy Blatná,
Šilhova

Základní škola a Mate�ská škola Lná�e
Vás srde�n� zve
na

váno�ní výstavu

ve dnech 16.12 do 19.12. 2008
a

v á n o �n í k o n c e r t

dne 18.12. 2008 od 15,00 hod
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Správní odbor Městského úřadu Blatná
informuje
Povinná výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Upozorňujeme držitele občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31. prosince 2003, že končí jejich platnost dnem
31. prosince 2008.
Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936
K podání žádosti o nový občanský průkaz předkládá občan 1 fotograﬁi
ze současné doby a občanský průkaz. Výměna občanského průkazu je
bezplatná.
Výzva manželským párům, které v roce 2009 oslaví výročí uzavření
manželství
Je již dlouholetou tradicí, že představitelé města Blatná navštěvují
manželské páry, občany s trvalým pobytem v Blatné, aby jim pogratulovali
a předali věcný dar k 50. či 60. výročí uzavření sňatku. Z matričních knih
města Blatná však lze zjistit pouze údaje o sňatcích, které byly uzavřeny
v Blatné, nikoli u jiných obecních či městských úřadů.
Žádáme manželské páry, občany Blatné a jejích osad, kteří v roce 2009
oslaví významné výročí svatby, a manželství neuzavřeli v Blatné, aby tuto
skutečnost oznámili s dostatečným časovým předstihem na Správní odbor
Městského úřadu Blatná.
Informace k dodání volebních hlasovacích lístků voličům
Ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, které proběhly v říjnu 2008, byli oprávněni volit státní občané České republiky, kteří
alespoň ve druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let a byli přihlášeni
k trvalému pobytu v Blatné a jejích částech. Všem voličům s trvalým pobytem v Blatné byly nejméně 3 dny přede dnem voleb členy okrskových
volebních komisí dodány hlasovací lístky, a to na adresu trvalého pobytu,
která je uvedena v registru obyvatel MěÚ Blatná. Vzhledem k tomu, že někteří voliči mají faktický pobyt rozdílný od evidovaného trvalého pobytu,
nebylo možno těmto voličům hlasovací lístky doručit.
V červnu 2009 se uskuteční volby do Evropského parlamentu, abychom
předešli případné nemožnosti doručení hlasovacích lístků, žádáme občany,
jejichž pobyt neodpovídá údaji v jejich občanském průkazu, aby zvážili nahlášení změny adresy trvalého pobytu. V opačném případě městský úřad jim
hlasovací lístky na adresu, která není jejich trvalým pobytem, nedoručí.
Komplikace při doručování hlasovacích lístků byla způsobena také neoznačením budov čísly popisnými. Majitel nemovitosti je povinen na svůj
náklad označit budovu čísly popisnými určenými Městským úřadem Blatná a
udržovat je v řádném stavu. V opačném případě se dopouští přestupku proti
veřejnému pořádku se sankcí až 10 000,- Kč.
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Od 1. června 2008 vstoupila v účinnost novela zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti škodu způsobenou provozem vozidla. Tento zákon
č. 137/2008 Sb. přinesl řadu změn. Vzhledem k tomu, že odbor správní je
příslušný k projednání správních deliktů proti tomuto zákonu, upozorňujeme
zejména na podstatné zvýšení pokut za přestupky a správní delikty.
Za přestupky fyzických osob:
- provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti
(i v případě ponechání vozidla na komunikaci)
5 000 Kč – 40 000 Kč
- jako vlastník neodevzdá v rozporu s § 15 odst. 5
státní poznávací značku a osvědčení o registraci
2 500 Kč – 20 000 Kč
(v případě zániku pojištění a neuzavření smlouvy nové do 14 dnů)
- jako řidič vozidla nepředloží zelenou kartu,
nebo doklad o hraničním pojištění 1 500 Kč – 3 000 Kč
Za správní delikty právnických osob:
- provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti
(i v případě ponechání vozidla na komunikaci) 5 000 Kč – 40 000 Kč
- jako vlastník v rozporu s § 15 odst. 5
neodevzdá státní poznávací značku a osvědčení o registraci
2 500 Kč – 20 000 Kč

( v případě zániku pojištění a neuzavření smlouvy nové do 14 dnů)
Od 1. ledna 2009 k těmto sankcím bude ještě vlastník či provozovatel vozidla,
na které není sjednáno povinné ručení, hradit za každý den, kdy nemá vozidlo
pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Sazba
příspěvku se pohybuje od 20 do 300 Kč denně. Vlastníci či provozovatelé
nepojištěných vozidel, kterým vzniká povinnost hradit příspěvek do garančního fondu, budou touto kanceláří písemně vyzváni k úhradě příspěvku.
Příjemce výzvy bude mít lhůtu 30 dnů na úhradu příspěvku, popřípadě
doložení skutečnosti, že vozidlo neprovozoval v rozporu se zákonem. Pokud
nebude příspěvek uhrazen, bude zahájeno exekuční řízení.
Prokazování pojištění odpovědnosti
- do konce roku 2008 je možno prokazovat dokladem o pojištění nebo
zelenou kartou
- od 1.1.2009 pouze zelenou kartou.
Vyzýváme všechny vlastníky a provozovatele vozidel, aby se ve vlastním
zájmu seznámili s tímto zákonem, a ověřili, zda na jejich vozidlo je uzavřena
platná pojistná smlouva.
V Blatné 25. listopadu 2008
Hana Valachová
vedoucí správního odboru

Vánoce a Pražské Jezulátko
Měsíc prosinec zakončuje občanský rok. V křesťanské liturgii je začátkem církevního roku. Tomuto údobí zahrnujícím čtyři neděle se říká
„advent“- slovo řeckého původu, které označovalo příchod božstva do
chrámu nebo návštěvu krále, je dobou přípravy na oslavu Narození Páně
(Boží hod vánoční), neboli 1. svátek vánoční. Symbolem předvánočního času
je adventní věnec, zhotovený nejčastěji z jedlových větviček a ozdobený
čtyřmi svícemi, které se postupně zapalují. Světlo symbolizuje přicházejícího
Krista a jeho slova:
„Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal
v temnotě.“ (J 12,46)
Vánoční čas narození Božího syna nám připomíná soška malého Ježíška,
vystaveného v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně v Karmelitánské ulici, zvaná milostné Pražské Jezulátko.
Je známé daleko za hranicemi Čech. Psal o něm francouzský básník
Paul Claudel, Edith Steinová a další. Denně ji obdivují návštěvníci z mnoha
desítek zemí světa. Mnohým, kteří se před ní modlili, přinesla neobvyklá
vyslyšení. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, předkládají své prosby a mnozí se vrací, aby poděkovali. I dnes existují neobyčejná vyslyšení, dějí
se uzdravení a zázraky u Pražského Jezulátka a mnozí, které nouze naučila
modlit se a prosit, stali se vděčnými svědky toho, jak pravdivá jsou slova,
kterými Ježíšek slibuje:“ Čím více mne budete uctívat, tím více vám budu
žehnat!“ Soška pochází ze Španělska. Legenda vypráví, že se Ježíš v podobě
dítěte zjevil mnichovi, který podle jeho podoby vymodeloval z vosku tuto
sošku. Malý Ježíšek má pravou ručičku zdviženou k požehnání a v levé drží
symbol vlády nad světem - říšské jablko s křížkem. Podle další legendy
vlastnila sošku svatá Terezie od Ježíše, zakladatelka bosých karmelitek.
Z karmelitánského kláštera se soška dostala do vlastnictví šlechtické rodiny Lara a Mendoza. Když se Maria Manriquez de Lara vdala za českého
šlechtice Vratislava z Pernštejna, přinesla si do nového domova v Praze jako
svatební dar Jezulátko, jako vzácné rodinné dědictví. Její dcera Polyxena
z Lobkovic v roce 1628 darovala Jezulátko karmelitánům u kostela Panny
Marie Vítězné v Praze.
Použitá literatura: časopis Setkání a Světlo.
Marie Kýčková
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KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA
Josef Cheníček, Jaroslav Molák, Jan Vaňáč,
Bohumil Bouda a Josef Kozel - vězni svědomí
z Blatenska a jejich protipóly - přisluhovači
komunistického režimu
V Blatenských listech č. 7 z 18 . dubna a č.
8 z 2. května letošního roku byl otištěn článek
o politických vězních smutně proslulých 50. let
z Blatenska, které tehdejší justiční aparát odsoudil
k vysokým trestům odnětí svobody za údajnou
protistátní činnost. V archivu nově vybudovaného
Ústavu pro studium totalitních režimů se shromáždily vyšetřovací spisy pěti obětí stalinsko-gottwaldovských čistek, díky nimž vyplynula na povrch
další závažná fakta spjatá s Blatenskem a hlavně
jména některých zuřivých a nebezpečných udavačů a propagátorů zrůdného systému, na které
upozornili odsouzení občané západní rozhlas.
Pro vyrovnání se s komunistickou minulostí je
důležité, aby tato jména byla zveřejněna.

Josef Cheníček
Josef Cheníček, Jaroslav Molák, Jan Vaňáč,
Bohumil Bouda a bývalý armádní důstojník
z Drahenického Malkova Josef Kozel se v 50.
letech minulého století zasloužili o to, aby
rozhlasová stanice „Svobodná Evropa“ veřejně
odvysílala jména osob spolupracujících se zločinným poúnorovým režimem na území Blatenska.
Jak vyplývá z dobových dokumentů, jednalo se
o předsedu MNV v Drahenickém Malkově Josefa
Petra, předsedu KSČ tamtéž Václava Blovského
a zemědělského referenta rovněž z Drahenického

Bohumil Bouda
Malkova Františka Kuděje. Dále byla „Svobodné
Evropě“ dodána jména ředitele blatenské školy
soudruha Boučka, ředitele druhé blatenské školy
soudruha Klečky a učitele soudruha Šámala.
„Svobodná Evropa“ se od předávající strany
dozvěděla, že jde o horlivé šiřitele politiky KSČ
a tzv. lidově demokratického zřízení. Dále došlo
ke zveřejnění případu, kdy člen ONV Mrázek
a újezdní tajemník Koubek provedli surovou
domovní prohlídku u soukromého zemědělce

Josef Kozel
Hroudy. Tehdy mu zabavili rádio, šicí stroj, hospodářské stroje a obnos 8000 korun. Následně
rádio „Svobodná Evropa“ obdrželo další jména
nebezpečných přívrženců komunistického režimu.
Konkrétně šlo o referenta ONV Blatná Josefa

Koubka, předsedu JZD v Bezdědovicích Františka
Koubka, příslušnici SNB v Bezdědovicích Jiřinu
Koubkovou, ředitele kamenolomu Bezdědovice
Karla Mikuláška, tajemníka SČSP v Bezdědovicích Josefa Ředinu, zaměstnance Státního statku
na rybníkářství v Blatné jistého Suchánka , Josefa
Komana z Paštik / ten měl spolupracovat s STB/.
Za další udavače byli označeni bezpečnostní re-

Jan Vaňáč
ferent MNV soudruh Prček, funkcionářka KSČ
soudružka Čížková a příslušník SNB soudruh Pitr.
V roce 1952 byla ale celá pětice antikomunistů
pozatýkána a skončila ve vyšetřovací vazbě, čímž
se přerušil tok informací do západního rozhlasu.
Při pročítání protokolů pozorného čtenáře
nutně musí zarazit podobnost jednotlivých výpovědí a skutečnost, že jako podle osnovy každý
jednotlivec hovořil i o vině ostatních. Nemůže
být pochyb o tom, že ke svým doznáním byli
přinuceni při výsleších. O hrubých metodách estébáckých vyšetřovatelů ostatně hovořil před svou
smrtí sám jeden z uvězněných- Josef Cheníček

Jaroslav Molák
z Mačkova. Ten byl ještě před svým zatčením
přinucen v blatenské estébácké mučírně v „Růži“
podepsat spolupráci s tajnou policií. „Ale nikdy
nikoho neudal. Proto ho také zatkli spolu s ostatními v roce 1952, když jim nebyl k užitku“, říkají
pamětníci z jeho mateřské obce a z Blatné.
O soudních procesech se členy tzv. blatenské
protistátní skupiny toho bylo publikováno již dost.
Až teprve v materiálech na Ústavu pro studium
totalitních režimů se ale objevily údaje o líčení
s někdejším štábním kapitánem československé
armády Josefem Kozlem z Drahenického Malkova. Tam jsou také zanesena jména všech, kteří
ho neprávem připravili o svobodu. Soudní řízení
proběhlo v roce 1953. Jako předseda senátu v této
nechutné frašce vystoupil podplukovník Hynek
Havlíček, žalobu přednesl major JUDr. Burián.
Bývalý štábní kapitán byl pochopitelně shledán
vinným a odsouzen k trestu odnětí svobody na
tři roky a propadnutí poloviny majetku. Proti
verdiktu se odvolal k nejvyššímu soudu, ale tím
svou situaci jen zhoršil. Druhý trest byl o poznání
tvrdší- pět let žaláře a ztráta čestných občanských
práv také na pět let. Jako předseda odvolacího
tribunálu zde vystupoval plukovník Jaroslav
Manča, jako řadoví soudci major Miloslav Smolík
a kapitán Josef Dufek, jako soudci z lidu podplukovník Richard Myslík a major Ludvík Vrba.
Generální prokuratura určila pro tento případ jako
žalobce majora Stanislava Míku. Josefu Kozlovi
také byla k dovršení celkové degradace osobnosti
odňata všechna vyznamenání a řády - válečný

kříž, medaile za boj v 1. světové válce 1914- 1919,
medaile „COMMÉMO RATIVE“ Paříž a několik
dalších ocenění za jeho nesporné zásluhy.
Zatčená pětice občanů z blatenska byla stejně
jako desetitisíce dalších lidí v 50. letech minulého
století předem určena k tomu, aby zmizela v komunistických „nápravných zařízeních“ a neměla
žádnou šanci na únik z obrovského mlecího kola.
V roce 1954 žádala dcera Jana Vaňáče prezidenta
republiky o udělení milosti pro svého otce. Marně.
Neuspěla ani tehdy, když se pokoušela o předčasné propuštění otce z vazby. OO- MV Blatná
se tehdy vyjádřilo následovně: „Zdejší OO- MV
Blatná nedoporučuje, aby Jan Vaňáč byl předčasně propuštěn z vazby, neboť neskýtá záruku
spolehlivosti lidově demokratickému zřízení.“
Na základě tohoto negativního posudku krajský
soud v Plzni žádost zamítl. Jan Vaňáč kvůli této
„neprůstřelnosti“ nelidského systému nakonec
zahynul v koncentračním táboře a jeho smrt padla
i na hlavu blatenských byrokratů z OO- MV.
Jak vyplývá z dokumentů, estébáčtí vyšetřovatelé v této kauze hojně využívali udavačů
z vězeňských cel, což byla ostatně obvyklá praxe.
Tady šlo konkrétně o jistého Františka Pašteku
a Františka Poděbradského.
Některá obvinění výše uvedených byla absurdní až šílená i na tehdejší poměry. Kupříkladu
Bohumila Boudu vinili estébáci z toho, že chtěl
po vzoru amerických imperialistů rozšiřovat na
polích mandelinku bramborovou. Jeho syn ji prý
donesl z brigády domů a společně ji měli chtít
pěstovat „ve velkém“.
Závěrem by měla být zveřejněna jména čestných a vlasteneckých obyvatel blatenska, kteří
se nechtěli smířit s komunistickou hrůzovládou
a aktivně se zapojili do odporu proti ní. Zemědělec a drnomistr Jánský a jistý Langmajer, žijící
na stejné usedlosti ve Lnářích, ukrývali občany
pronásledované Stb. Se skupinou Cheníček a spol.
spolupracovali Faměra- hajný z Mračova, Josef
Sedmihradský- sedlák a mlynář z Nového mlýna
Laciná, bývalý soudní úředník Šimon z mlýna
„Pustý“, pan Bauer z Milčic, Václav Bejček
z Vahlovic, Semen Jeršov – bývalý bělogvardějec a správce velkostatku v Blatné, Bedřich
Hildprandt ze zámku v Blatné a učitel Mikeš ze
základní zemské školy v Blatné.
Vladimír Šavrda

ZM�NA ORDINA�NÍCH HODIN
OD 1.1.2009
MUDr. Romana PETROVÁ
J.Wericha 502
388 01 Blatná
tel : 383 421 056
Po
Út
St
�t
Pá

8,00 - 11,00
14,00 - 18,00
8,00 - 12,30
ÚSP Ma�kov
8,00 - 12,30
DD Blatná
8,00 - 12,00
závodní
8,00 - 12,00 preventivní pé�e

odb�ry krve denn� od 6,30 do 7,15
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Blatenští fotografové opět ve
Francii
Již 11.let trvá přátelství blatenských fotografů a fotografů z partnerského města Sargé les
Le Mans.V dnešní době mobilních telefonů a
internetu jsou někteří členové našeho fotoklubu
téměř každý den v kontaktu s kolegy ve Francii.
Takže když na jaře letošního roku přišlo pozvání
od francouzského fotoklubu uspořádat společnou
výstavu, nezaváhali jsme ani chvilku. Začaly
velké přípravy jak na výstavu, tak i na vlastní
cestu do Francie.
Ve dnech 8. – 14. září 2008 proběhla v partnerském městě Sargé les Le Mans další již sedmá
společná výstava fotograﬁí obou fotoklubů. Za
blatenský fotoklub DDM se návštěvy zúčastnilo
pět osob.
Členové blatenského fotoklubu DDM přivezli
na výstavu 76 fotograﬁí od 8 autorů, naši přátelé
ze Sargé vystavili 50 fotograﬁí od 10 autorů.
Výstava ve dvou sálech kulturního domu Espace
Scelia byla zahájena vernisáží, na které jsme
předali p. starostovi Sargé společný dar města

přihlásili za náš fotoklub 5 prací od dvou autorů.
Naše práce zaujaly a budou promítány široké veřejnosti v Le Mans při velkoplošných projekcích
v příštím roce.
Letošní návštěva Sargé byla ve znamení dalších změn ve spolupráci. V loňském listopadu,
při návštěvě zástupce francouzského fotoklubu
v Blatné, jsme si určili společné téma pro fotografování. V Paříži na La Défence jsme tak strávili celý den fotografováním na téma: „Obrazy,
postřehy, život“. Do příští společné akce máme
všichni za úkol sestavit výstavní kolekci daného
tématu z tohoto fotograﬁckého dne.
Celý pobyt byl také i velkou výzvou pro nás,
abychom i my pro příští setkání připravili stejně
zajímavý program.
Fotoklub BLAFO DDM děkuje touto cestou za
poskytnutí části ﬁnančních prostředků Jihočeskému kraji a městskému úřadu v Blatné.
Za fotoklub BLAFO DDM
Jiří Minařík, Jan Týc
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PROGRAM BUDOUCNOST

-pro každého klienta,který uzavře smlouvu
stavebního spoření sleva až do výše
5000.- Kč + první platba na penzijní připojištění zdarma

PROGRAM DÍTĚ

-uzavřená smlouva stavebního spoření pro
dítě sleva až 5000,- Kč + bonus – úrazové
pojištění na dítě na jeden rok zdarma
NEPŘEHLÉDNĚTE
Stále garantujeme nejnišší úrokovou sazbu
na trhu
3.5 % úroku ze stavebního spoření!
JAKO PODĚKOVÁNÍ OBDRŽÍ KAŽDÝ
KLIENT
““VÁNOČNÍ DÁREK““
Agenturní kancelář:
J.P. Koubka 81
Blatná
Kontakty:
L.Kadečková 721 043438
M.Pešťáková 731 955685
S.Kosáková
724 071656
Všem klientům přejeme příjemné prožití
vánočních svátků,hodně zdraví a rodinné
pohody.

Foto z vernisáže – autor J. Minařík.

Blatné a fotoklubu DDM - velkou panoramatickou fotograﬁi zachycující krásu krajiny v okolí
Blatné. Stejný dar, ovšem s jiným motivem jsme
současně předali členům našeho partnerského
fotoklubu, kteří zajišťovali náš týdenní program
v Sargé.
Ubytování bylo jako tradičně v rodinách členů
místního fotoklubu, kde o nás bylo výtečně postaráno. Od rána do večera bylo pořád co dělat,
za celý týden nebyla chvilka, na kterou by nebyl
připraven program. Navštívili pařížskou čtvrť La
Défence, muzeum automobilů v Le Mans, městečko Honﬂeur v Normandii, nedaleké Saint-Ceneri
a mnohé další zajímavosti v okolí.
Také jsme se zúčastnili soutěžní přehlídky
prací Diaporamy. Jedná se o promítání ucelených souborů fotograﬁí doplněných hudbou, kde
se snímky různě prolínají. Do přehlídky jsme

ŘIDIČI NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ LAŽANY
JEDNÁ SE O PRAVIDELNÉ 7 HODINOVÉ ŠKOLENÍ
PRO DRŽITELE PROFESNÍCH OSVĚDČENÍ
VČAS SI ZAREZERVUJTE VAŠE TERMÍNY
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
KONTAKT: 606 829 305
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Pokračujeme ve vyprávění paní M. Svobodové z časů jejího mládí
v Blatné…

županu našel. Je to divné, že věci, které lidem slouží, je nakonec přežívají,
jako ten žlutý tác, starý hmoždíř a Zlatá Aninka.
Za války, kdy nebylo dost uhlí a vánoční svátky trvaly déle, psala jsem
Ježíškovi dopis. Žádost se zdůvodněním, pěkně stylizovanou:

Pro první vzpomínku na blatenské vánoce a jejich zcela osobité kouzlo
musím sáhnout hluboko do paměti. Jezdívali jsme na vánoční svátky do
Blatné ze vzdálených Lobkovic. Trmáceli jsme se vlakem skoro celý den, abychom dorazili do té země zaslíbené. Zavoněla nám na pozdrav až k vrátkům
vůní vanilkového cukru. Paní Hrochová, dědečkova hospodyně, u rozpálené
plotny, celá růžová ve tváři, s šátkem svázaným na malém drdůlku, právě
dopékala linecké koláčky, plnila je rybízovou zavařeninou, obalovala je ve
vanilkovém cukru a pokládala je na velký , žlutý tác, který slouží dodnes
a máme ho ještě z Černivska.
Kuchyně byla provoněná roztodivnými vůněmi vánočních hodů. Tymián
a bobkový list okořenil libovonnou směsici kypící omáčky na černou rybu.
Ocet a nové koření vydýchlo z marinády na rybu v rosolu- kapr na modro se
zdobí krouhanou mrkví a citronem a nechá se prochladnout až rosol ztuhne
na výborný led. Na kuchyňském vále byla vyvalená sváteční, božíhodová
husa, kterou paní Hrochová krmila už od podzimka šiškami. Byla to její
pýcha a chlouba, vážila 12 kil a žlutavá játra přetékala z talíře.
Nad stolem visel trhací kalendář s přáním všeho dobrého v novém roce
„Jan Fux, Blatná“. Ten kalendář se mi vždycky velice líbil, protože byl
barevný, měl krásný obrázek zimní nálady se zasněženým lesem, srnkami
a třpytivými mrazivými rampouchy, a ještě zvonečky s mašličkou. Patřil
nerozlučně k vánoční náladě blatenské kuchyně a já jej mám dodnes živě
před očima i když pan Fux-hokynář je již dávno na pravdě boží. Venkovní
okna na schodišti byla zamrzlá ledovými květy. Stávala jsem u nich často,
přivírala oči a dívala se na duhová kola svítící kolem luceren. Jsou tam a jsou
tak krásná, že jsem se o ně pokoušela každý den znovu a znovu. V pokoji
nahoře bývalo příjemné vonící teplo kachlových kamen. V kamnovci byly
snítky pryskyřičného jehličí a purpura.
Naše maminka a teta Aninka udržovaly ve mně dlouho předlouho pohádku
o narození lidského synáčka, který naděluje dětem i dospělým. Jsem jim za
to nekonečně vděčná, protože obohatily mé dětství velkým darem poezie
Vánoc. A můj tatínek jim toto úsilí kazil, kde jen mohl. Kolik dobrodružství
a krkolomných kousků jsme spolu prováděli na oslavu Vánoc, se snad nedá
ani spočítat. Ráda jsem přistupovala na všechny jeho taškařice. Moji rodiče
byli oba učitelé a vánoční svátky tehdy trvaly přes 14 dní, někdy i déle, a tak
jsme si je užívali společně i s tetou Aninkou a dědečkem Martínkem.
Tatínek zaklepal, vstrčil do pokoje jen hlavu a na špičce jazyka byla
malinká smrková jehlička. V tu chvíli jsem byla na nohou, oči na vrch
hlavy … už tady byl…ptala jsem se rozčileně. A maminka se na tátu moc
zlobila. Házel na mne jedlové větvičky z patra dolů, i na záchod. Poprask
byl rázem po celém domě. Také jsme chodili spolu čmulichat do velkého
pokoje v patře. Před štědrovečerní večeří jsme potichu, po špičkách a potmě
stoupali po schodech nahoru. Dodnes cítím ten báječný strach a napětí. Tiše
otevíráme dveře, tápeme slepě podle vůně smrkového jehličí k oknu, kde
tušíme vánoční stromek. Prásk, stromek se kácí, tak-tak že ho táta zachytil,
pár koulí se rozbilo. „Jdi pryč, vždyť ho splašíme“. Já letím dolů a maminka
se zase moc zlobí. Také jsme se na Štědrý den postili, abychom uviděli zlaté
prasátko. No, jak to dopadlo, dovedete si představit. Obvykle při tom zařvalo
jak zrcátko, tak i baterka.
Příprava vánočních ryb, to byla naše práce. Od malička mě táta zaučoval,
jak se kapr košeruje. Míval vyhrnuté rukávy až po lokty, gumovou zástěru
a oháněl se ostrým kuchyňským nožem. Já jsem přihlížela, tu přiskočila,
podala misku. Lítaly šupiny po celé kuchyni. Nejnapínavější okamžik bylo
rozříznutí břišní dutiny a vyloupnutí vnitřností. Pozor na žluč, aby nepraskla.
Dokonale mě to naučil.
Po prvním kapru přišel na řadu druhý, třetí i čtvrtý. Velká práce byla
skončena, tady to máte, dělejte si s tím, co chcete a ukliďte si tady.
Štědrovečerní večeře se do nekonečna protahovala. Rodina usazená okolo
stolu ne a ne se hnout z místa. Já jsem byla jako na trní. K nadílce se u nás
nezvonilo na zvoneček, u nás se tlouklo na hmoždíř, při nejlepším zacinkal
budík. Zpívaly se koledy. Rozbalovaly se dárky. Všichni se divili, co všechno
dostali. Dědeček nad krásným županem pronesl zasněně historická slova
„zlatá Aninka“. Župan tedy měl své jméno i příjmení. Podávali jsme mu
Zlatou Aninku, chodil ve Zlaté Anince a podobně. Naposledy, když Zlatá
Aninka drahně let posloužila a dosloužila, stala se polštářem pro našeho
Vořecha. Možná, že by se ve starých odstřižcích ještě kousek modrošedého

Milý Ježíšku!
Prodloužili nám prázdniny kůli uhlí a proto Tě prosím, obstroj mi stromeček ještě jednou. Všichni jsou na tu věc jako dravci….. Miluška.
Adres: Ježíšek - nebe.
A to jsou mé nejstarší vzpomínky na Vánoce v Blatné.

BLATENSKÉ VÁNOCE

Pozdější Vánoce jsou předznamenány ledovou honičkou na Nohavici,
prudkou sanicí s Veselých koníky po Horažďovce a kolem světa. Zimní
Podškalák a Pusťák, kdy silný led rupá pod bruslemi, odstřikuje od vroubků
špiček a tříští se v jemné krystalky. Červenou rukavicí čistím průhlednou
hláď ledové plochy a dívám se pod led. Divný neskutečný svět, trochu
strašidelný a zamrzlý. Kdo by si nevzpomněl na pana Erbena…pod lesem,
tam pod lesem, na tom panském stavě…To není ta voda z letních horkých
dnů. Je mrtvá, mrtvá – praská přemrzlý led. Hu, raději vysvobodím tři dušičky. Odsekávám bruslí uvězněné vzduchové bubliny. Za chvíli, při ledové
honičce, zapomínám na skleněný, studený svět pod ledem, ale zůstal v mé
paměti jako pečeť zimní vody. Pomerančové slunce dlouží stíny dubů na
hrázi a stíny ojíněného rákosí při břehu. „Pojď domů, už je zima“, jdeme
s Jarmilou, věrnou kamarádkou bruslařských odpolední. Jen ta klouzačka
v parku mě tehdy neměla tolik svádět, sekla jsem tam sebou a uhodila se do
hlavy. Při štědrovečerní večeři se mi udělalo zle a rybí polévku jsem několik let potom nemohla ani cítit. Dárky pod stromečkem se změnily. Už ne
panenky, hry a korálkové skládanky, které jsem měla tolik ráda, ale knihy,
lyže, brusle a oblečení. Z těch knih pod stromečkem vždycky byla velká
Pokrač. na str. 7)

MVDr. Viktor Stošek

VETERINÁRNÍ STŘEDISKO BLATNÁ

tel. 383 422 389, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz
Na Tržišti 727, Blatná
ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
7.00-8.00
8.00-12.00 (vakcinace, prodej léčiv a krmiv - akutní případy po tel. domluvě)
14.00-18.00
Mimo tyto ordinační hodiny - so+ne na tel.: 603 863 933.
Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz,
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
RTG
DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,
ZUBNÍ VRTAČKA
OTOSKOP - vyšetření uší
ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, ﬁxace
DIGITÁLNÍ VÁHY
Další: LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,
GLUKOMETR, AMBU VAKY
Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz
Martin Cink
Písecká ulice.(areál Mlékarny)
Mobil 603 586 289
e-mail martin.cink@seznam.cz
Servis a prodej pneumatik na osobní a nákladní automobily
stavební a zem�d�lské stroje
Výhodné ceny letních a zimních pneumatik v nov� otev�eném pneuservisu.
Široká nabídka protektoru na nakladní vozy (Bandag,Kraiburg,Pre-Q,Quallitread)
Nejlevn�jší pneumatiky pro zem�d�lské a stavební stroje (Ruské,Seha,Mitas,Alliance
Starmaxx,Bkt a další)
Pracovní doba: Po - Pa 8:00 - 17:00
So- 8:00 - 11:30

Ročník 19 (29)

Blatná 5. prosince 2008

Číslo 21 / strana 7

PhDr. Josef Velenovský

ských z Čekanic. Jméno Velenovský je v souvisklosti s Čekanicemi uváděno
už od roku 1673.
Světlo světa spatřil 22. dubna 1858 v čísle popisném 5, zde, v ČekaniDámy a pánové, vážení přítomní, milí hosté!
cích u Blatné. Jeho otec František Velenovský byl, jako většina obyvatel
Dovolte mi, abych Vás na chvíli pozvala do doby před více než sto
této vesnice, rolník a po 12 let zastával úřad starosty obce. Se svou ženou
lety.
měl kromě Josefa ještě 9 dětí. Tak to v dobách Josefova narození bývalo
„Bylo mně devět roků /vlastně deset/, když na podzim roku 1868 o svatém
obvyklé.
Václavě odvezli mne v košatinovém voze z Čekanic do Písku na studie.
Josef Velenovský projevoval od mládí talent a zajímal se hlavně o přírodu
Nikdy nezapomenu na to chmurné studené ráno, když před východem
a přírodovědu. Svá studia započal v Písku, kde se seznámil také s Mikuláslunce před naší chalupou otec se strýcem nakládali na vůz mé peřiny,
šem Alšem, dokonce s ním, jak uvádí v knize Obrázky, nějaký čas bydlel
kufr a dřevěnou postel. Matka hořce plakala, loučíc
v jednom domě studentského podnájmu.
se se mnou, a já ani nechápal, co se se mnou děje.“
Po ukončení píseckého gymnázia se Josef v roce
Těmito slovy vzpomíná v autobiograﬁcké po1877 rozhodl pro studim přírodních věd na ﬁlovídkové knize „Obrázky“ na počátky svých studií
zoﬁcké fakultě pražské university, i když přáním
slavný čekanický rodák, zasloužilý vědec, univerjeho matky bylo, aby se stal knězem. Na Karlově
zitní profesor a doktor ﬁlosoﬁe Josef Velenovský,
univerzitě studoval šest let.
od jehož narození uplynulo letos na jaře 150 let.
Na počátku studií zakusil mnoho bídy, neboť
A pokračuje:
rodiče početné rodiny ho nemohli příliš podporovat.
„Otec usadil mne u paní Dusíkové, počestné hoDíky svým schopnostem a píli se ale už za studií,
kynářky, v úzké uličce, kde jsou masné krámy. Byl to
v roce 1879, stal asistentem fytopaleontologie v tehmalý domek s jedním poschodím. Mne dal zapsati do
dejším Muzeu království Českého. Tam spolupraco4. hlavní třídy, abych příštím rokem mohl býti přijat
val jako asistent botaniky s profesorem Ladislavem
do primy státního gymnasia, neboť v Čekanicích /t.
Čelakovským, jehož žákem na univerzitě byl.
j. Lažanech - tenkrát byly obě obce spojeny/ byla
V roce 1883 složil Velenovský státní učitelské
zkoušky, devět let pracoval jako asistent profesora
toliko škola jednotřídní...
Čelakovského na katedře botaniky, v roce 1884
Stýskalo se mně nesmírně a své rozptýlení hledal
složil, tehdy šestadvacetiletý, doktorát, a roku1898
jsem raději na ulici, než u knihy za svým pracovním
byl jmenován řádným profesorem Univerzity
stolkem.... A tak jsem v učení valně neprospíval...
Karlovy.
Moje vysvědčení na konci roku odpovídalo nedbaCelým svým životem a bohatou vědeckou prací
losti mé kvartýrské, s jakou se o mne starala. Ale
zůstal Josef Velenovský věren přírodě. Plných
prošel jsem přec a příštím rokem přijali mne do
Vlevo na snímku prof. Velenovský.
45 let pracoval vědecky v přírodovědném bádání
gymnasia...“
na Karlově univerzitě a 15 let v přírodovědném
Přes krušné začátky se někdejší studentík
oddělení Národního muzea. Po smrti svého profesora Ladislava ČelakovJosef Velenovský stal hloubavým myslitelem, univerzitním profesorem
ského v roce 1902 byl jmenován ředitelem botanického ústavu a botanické
a přírodovědcem skutečně světového významu, publikoval více než 250
zahrady Univerzity Karlovy, kterou pomáhal zakládat.V těchto funkcích
původních prací.
setrval až do roku 1927, kdy odešel na odpočinek. Žil v Praze a později
. Náš nejslavnější rodák, PhDr. Josef Velenovský, profesor botaniky na
české univerzitě Karlově v Praze, pocházel ze starousedlé rodiny Velenov(pokrač. na str. 8)

Blatenské Vánoce (pokr. ze str. 6)
radost. Největší snad z knížek mě nejmilejších Gabry a Málinky. Četla jsem
dopoledne, odpoledne, večer, pořád a pořád. S těmito knihami jsem prožila
svůj desátý i dvanáctý rok. Já jsem slyšela vyzvánět blatenské zvony a troubit
pastýře. Já si to všechno dobře pamatuju.
Současné Vánoce v Blatné se hlásí již od podzimu. Sonduje se, co kdo
potřebuje, čím bys udělal druhému největší radost, co dáme dětem a hlavně
– jaké bude vánoční menu. Kolik kaprů? Dva, tři nestačí, no to bude tedy
osm kilo ryb, Je to možné? No počítej: černá ryba, smažená a na modro,
to vše pro dvanáct lidí. Salát abychom dělali v lavoru. A co krůta? Bude
měkká a nádivka. Neměla by to být lépe husa? To jsou starosti. Ženský, jak
to všechno stačíme, Babi, musíš jet alespoň o pár dnů dřív. My přijedem
hned jak to půjde. Otec Zdeněk je v opozici. Již v létě vznesl konstruktivní
návrh, že by se Vánoce měly slavit o prázdninách a uvádí pro to pádné
důvody. Všechno se sežene, v obchodech není blázinec, stromek bychom
mohli ustrojit na zahradě, ryby obstará děda v řece, měli bychom něco extra
a o Vánocích by byl klid. Ani náhodou, to se nepřijímá. Tradice je tradice.
Ono to nakonec přece jen nějak dopadne.
Blatná je zapadaná v hlubokém sněhu. Známé domy na náměstí, gotická
věž se svítícími hodinami nově opravená a vyšperkovaná, zámek a zámecký
park, přepady vody pod stavidly, opuštěná čapí hnízda na komínech lihovaru,
všechno i to lipové stromořadí okolo světa u Sladovny, Nohavický most i plot
u sítě, všechno je tiché, bílé a krásné. Zima, když je mrazivá a sněhobílá,
taky má své kouzlo. Modromodrá tma nejtajemnější noci v roce, kolikrát
jsem ji dychtivě vnímala všemi smysly ve svatém podvečeru. Když jsme již
všechno doma přichystali a zbývalo už jen osmažit kapra, vydali jsme se na
kouzelnou procházku městem na hřbitov. Skoro se už stmívá, rozhraní dne
a večera v tuto roční dobu tak brzké. Sníh tlumí všechny zvuky, pohlcuje

hovor i šepot. Město je tiché, sotva dýchá, očekává advent. Průhledem od
sokolovny zahlédnu v dálce bělavý obrys Třemšína. Dub u železničního
přejezdu má větve plné sněhu. V záhonech růží odkapávají přemrzlé šípky
a šustí bukové listí. Málo lidí potkáváme. Staří spěchají do mladých domácností, každý hledá své rodné. Před spořitelnou září vysoký smrk, ozdobený
barevnými žárovkami. U bílé růže, U Beránků a U lva svítí všechna okna.
Procházíme náměstím, sochy kolem barokního morového sloupu ztrácejí
svatozáře v mlhavém oparu mrazivého večera.
Hřbitov se mihotá v soumraku záplavou svíček a sloupků. Jako by nad
zasněženými hroby ležel milosrdný, zlatý oblak. Hořce voní chryzantémy
v bohatých koších. Zapalujeme světýlka i u našich hrobů - pěkné Vánoce
a pokoj vám.Vracíme se domů liduprázdnými ulicemi. Cestou počítáme
okna, ve kterých již rozsvítili vánoční stromky. Červená, bílá, modrá světla
beze slov hovoří – pokoj lidem dobré vůle. Pojďme rychle domů, pojďme
k vánočnímu stolu, pojďte s námi ke stromečku.
Snad je to cit pro pradávné tradice, které přetrvaly staletí, snad podvědomá
víra v příchod Spravedlivého, snad touha uchovat pro sebe a pro příští něco
z kouzla vánočního času, které způsobily, že já, nevědomý atheista, jsem
několikrát neusnula ve svatvečerní noci a šla s Jarmilou a Olgou na půlnoční
mši. Blatenský kostel je prastarý, z velkých žulových kvádrů vystavěný.
O půlnoční mši nabitý k prasknutí. Mnohohlavý dav se hrne do kostela.
Věřící s vírou, nevěřící, alespoň se podívat. Před hlavním oltářem jsou vystavěny prostinké jesličky. Kostelní klenba gotického žebroví se modrá v oparu
vůně z kadidla a vadnoucího jehličí. Předlouhé svíce na oltáři rozsvíceny,
všechno září, blyští se v okázalé nádheře, připraveno zazpíval aleluja. Ženské
z vesnic ve vlňácích a válenkách, chlapi s beranicemi v podpaží a v selských
kožíšcích, všichni tisknou mrazem zčervenalé ruce v sepjetí a čekají, až udeří
půlnoční zvon, až slavně zadují měchy varhan a celý kostel se rozezpívá
prastarou známou koledou …„NÁM, NÁM NARODIL SE…“
M.S.
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Josef Velenovský (pokr. ze str. 7)
v Mnichovicích u Prahy. V roce 1948, tedy ke
svým devadesátinám, obdržel Josef Velenovský
zemskou cenu za vědu.
Výsledky své celoživotní práce uložil do četných publikací, z nichž odborné, jako „Srovnávací morfologie rostlin“, „Flora Bulgarika“, „ České
houby,“ „České játrovky“a „Atlas rostlinstva
pro školu a dům“ i ﬁlosoﬁcké a belletristické:
„Přírodní ﬁlosoﬁe,“ „Poslední moudrost“ a „Obrázky“, nemohly uniknout domácí ani zahraniční
vědecké veřejnosti.
Velenovský byl členem mnoha domácích
i zahraničních vědeckých institucí. Bylo by velmi
obtížné a zdlouhavé, jmenovat je všechny. Jen
namátkou uvádím: byl řádným a zakládajícím
členem Akademie věd v Praze, řádným členem
Královské české společnosti nauk, řádným členem
Zemědělské akademie, dále čestným členem státní
botanické společnosti v Londýně, ve Varšavě
a v Soﬁi, a t.d..
Po jmenování řádným profesorem pražské
univerzity se Josef Velenovský v roce 1898
oženil. V rodinném životě neměl tolik štěstí
a úspěchů jako v oblasti vědecké. Narodili se jim
dva synové, z nichž starší Vladimír byl po zánětu
mozkových blan trvale postižen, mladší Kazimír
vystudoval medicinu, ale v čtyřiatřiceti letech
spáchal sebevraždu.
V roce 1948 oslavil profesor Velenovský
devadesátiny. O tomto významném výročí se
dověděl i sedlický děkan a písmák Matěj Kolářík,
který neváhal poslat mu do mnichovické vily
písemné blahopřání. Originál odpovědí vložil
do Pamětní knihy děkanského úřadu v Sedlici
s příslušným zápisem. Byl to obšírnější dopis,
který obdivuhodnou zkratkou vystihuje podstatné
části Velenovského života. Dovolím si ho zčásti
citovat.
„11. X. 1948 Důstojný pane děkane!
To jste mne překvapil krásným dopisem.
Vzpomínky na Čekanice a Sedlici mám tak
hojné, že bych celou knihu mohl psáti. Je to ale
už dávno, před 80ti roky, dnes není nikdo z té
doby na živu.
Do Sedlice jsem jako devítiletý chlapec /chodil/ celý rok den co den, v létě v bouřích a dešti,
v zimě v sněhových vánicích k páterovi Hanzlovskému, jenž mne připravoval do gymnasia v Písku... Škola Lažanská, dvoutřídní, mně pomoci
nemohla. Hanzl. byl velmi obětavý a musím mu
mnoho vděčiti.
Jednou mně dal pomeranč a ukázal, jak se to jí.
V Čekanicích se sběhli všichni sousedé, aby viděli
toto podivné ovoce. Tehdy ještě se pomeranče
neprodávaly...
Můj otec byl venkovský samouk, písmák, jenž
přečetl každou knihu, kterou kde našel nebo si
vypůjčil. Byl mnoho let obecním starostou. Znal
jako advokát všechny zákony a byl sousedům
poradou při sňatcích, ... při kupování pozemků,
procesech u soudu a t.d.
Dal mne sice na studie do Písku, ale nebyl
se mnou spokojen. Říkával: „ Ty jen běháš po
lesích, hrabeš se v rákosí rybníka, chytáš mouchy a motýly, trháš pampelišky a bodláky, ale
mezi študenty v Blatné a Sedlici nejdeš, ani do
hospody mezi sousedy, z Tebe nic nebude.“ Když
šel do kostela v Sedlici nebo Blatné, musel jsem
vždycky s ním. Byl velmi nábožný a věrný jako
celá rodina a příbuzenstvo, katolík. Chtěl, abych
po maturitě šel na kněžství do semináře do Budějovic. Ale já se rozhodně vzepřel, že půjdu do
Prahy na universitu. Ale maminka, pravá světice,
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ač mne tolik měla ráda, říkala: ”Budeš vidět, co
v té hříšné Praze zkusíš a od nás více nemůžeš
žádat, máš tolik sester na vdávání.“
Ale já nepovolil a do Prahy šel. To bylo bolestné loučení, když o svatém Václavu r. 1877 jsem se
loučil s domovem a sedal do košatin, v nichž jeli
jsme do Březnice. Všichni jsme plakali.
Ale docela jinak se usmíval a pyšně před
sousedy otec vyšlapoval, když jsem přijel na
pohřeb matky z Prahy jako doktor a profesor na
universitě.

Ročník 19 (29)
Jsou oba pochováni na Sedlickém hřbitově
vpravo od chrámu, na straně východní.Když jsem
tehdáž z Čekanic odjížděl do Prahy, měl jsem 50
zlatých ušetřených, z kterých jsem měl 4 roky
chodit na přednášky do Klementina. Co jsem
v Praze první 3 roky vytrpěl, psáti nebudu.
V Čekanicích hospodaří nyní synovec Václav
a jeho hodná pracovitá Mařka z Mužetic /také
z hospodářství/. Jako rolník stojí si dobře. Mám ho
rád. Je ochotný a často přijíždí do Mnichovic.....
Radka Krejčová, Vladimír Šavrda

(Pokračování v příštím čísle).

Před 140 lety, roku 1864, se v Blatné narodil Alois Podhajský, původně rakousko-uheský
polní podmaršálek, poté čs. armádní generál, jeden z nejstarších důstojníků, kteří se podíleli
na formování armády mladého čs. státu.
Byl jediným synem četnického strážmistra Františka Podhajského a rané dětství prožil v
Jablunkově, kde navštěvoval německou základní školu. V deseti letech jej otec přihlásil na
kadetku v Sankt Pölten, ale zranění jej vyřadilo z přijímacích zkoušek. Ve studiu pak
pokračoval na německém gymnáziu v Těšíně, ale po incidentu s profesorem zpěvu musel
školu v tercii opustit a nastoupil jako telegrafista ke dráze. Jako šestnáctiletý se přihlásil na
Alois
pěchotní kadetku v Košicích, pak přešel po Prešpurku a po 4 letech ukončil školu jako
Podhajský nejlepší v ročníku. Pak nastoupil k pěšímu pluku č. 98 a postupoval v hodnostech přiměřeně
meziválečné době. Jako poručík byl vyslán na Válečnou školu ve Vídni a po dvou letech byl přidělen ke
generálnímu štábu. Ve třiceti byl určen k mapovacímu oddělení vojenského zeměpisného úřadu
generálního štábu a otevřela se před ním kariéra vysokého štábního důstojníka.
Generální štáb opouštěl Alois Podhajský jen když byl pověřen povinnou praxí u jednotek, jinak vyučoval
v kursu štábních důstojníků zeměbrany a shodou okolností byl velitelem zeměbranecké pěší brigády č.
42 v Praze, když jej v hodnosti plukovníka zastihla světová válka. Po mobilizaci byla jeho brigáda
vyslána v sestavě VIII. sboru 5. armády na srbskou frontu. Úspěšně překročila řeku Drinu, ale po
oslabení fronty byli Rakušané nuceni ustoupit. Podhajský se vyznamenal jako velitel zadního odřadu a
jeho zásluhou se dostaly zbytky ustupujících vojsk do bezpečí. Obdobně vynikl i při ústupu za řeku
Sávu. R. 1915 byl Podhajský vyslán na ruskou frontu a počátkem června 1917 se s celou divizí přesunul
na frontu italskou. Až v srpnu 1917 byl konečně poslán na zdravotní dovolenou a v září téhož roku
obdržel hodnost polního podmaršálka. Na italské frontě bojoval až do konce války, v říjnu 1918 dokonce
i proti vojskům britského XIV. sboru u Cimetty. Tady pro něj vyhlášením příměří skončila válka.
Po návratu do Vídně složil Podhajský přísahu mladé Československé republice
a stal se vojenským velitelem pro Moravu a Slezsko se sídlem v Brně.
Podařilo se mu tady stabilizovat vojenskou situaci, ale odmítl sloužit na
Slovensku pod vrchním italským velením (před pár dny proti Italům bojoval).
Teprve po příchodu francouzské vojenské mise se ujal velení armádního
sboru proti bolševickým Maďarům. Sbor musel nejprve sestavit, a při tom i
při následné vojenské činnosti projevil velkou zběhlost. Válka s Maďary však
brzy skončila, a Podhajský byl přijat do čs. armády jako generál ve výslužbě
a teprve později jako armádní generál. Pověřován byl hlavně reprezentačními
úkoly, neboť trval spor mezi důstojníky z legií a tzv. rakušáky. Až po
vypuknutí Gajdovy aféry v r. 1926 byl dočasně postaven do čela Hlavního
štábu, ale funkci předal po několika měsících generálu Syrovému. Ministr
národní obrany Udržal jej pověřil vypracováním nového statutu generálního
Armáda
inspektora armády, úřadu již dříve zavedeného a pak zrušeného. Gen.
Podhajský statut zpracoval a byl v květnu přes nesouhlas hlavního štábu a bez vědomí prezidenta
jmenován do čela inspektorátu. Prezident po několika měsících toto rozhodnutí potvrdil. Gen. Podhajský
pak přes své žádosti o odchod do výslužby setrval ve funkci do počátku r. 1934, kdy byl odvolán v
souvislosti s reorganizací armády.
Nadále se penzionovaný sedmdesátník Podhajský do politiky nepletl. Nebyl ani zatažen do odboje.
Přesto byl po válce obviněn ze spolupráce s agrárníky a z přijetí německé penze za dosažená
vyznamenání. Národní soud jej degradoval a zbavil vyznamenání, ale tento krok již generál nevnímal,
neboť mu to kritický zdravotní stav nedovoloval. O Vánocích 1946 zemřel. Bylo mu 82 let.
V. Šavrda
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O víně po kapkách
Víno jako kulturní nápoj je již po dlouhá
tisíciletí věčným průvodcem lidského žití. „Jižní
národy“ pily odedávna víno k běžným denním
pokrmům. Například Egypťané znali révu vinnou
už před šesti tisíci lety, v Sýrii se svého času pilo
více vína než vody. Mnoho starověkých řeckých
ﬁlozofů velebilo i léčivou sílu vína. A jak je tomu
dnes u nás? V naší republice dosahovala spotřeba
vína před 2 lety 16,5 litru, spotřeba piva byla ve
stejném roce proti vínu desetinásobná. Je faktem,
že víno má v této zemi kvalitního piva zdatného
soupeře. Za poslední roky spotřeba piva mírně
klesá či stagnuje, zatímco spotřeba vína přece
jen pomalu stoupá a dosahuje téměř 18 l na hlavu.
A s vypitým množstvím stoupá i jeho kvalita.
Cestujeme, poznáváme jiné kraje a jejich produkty, otevřeli jsme trh světové nabídce, a tak si
i více vybíráme. Ještě před deseti, patnácti lety byl
zájem o kvalitnější vína mizivý. Dnes už většina
z nás chápe, že víno přívlastkové není víno stolní,
že odrůda, oblast, vinice, ročník, to vše spolu
s prací vinaře předurčuje kvalitu onoho jiskrného
nápoje. Prostě není víno jako víno.
V tomto prvním článku bych chtěl připomenout několik pojmů. Nechci rozebírat Zákon
č.321/2004 Sb. ze dne 29.4.2004 o vinohradnictví
a vinařství, ale pro přehlednost uvádím jednotlivé
druhy vína vyrobené v ČR tak, jak jdou za sebou
se stupňující se cukernatostí moštu (dle NM),
z něhož byly vyrobeny :
víno stolní
min. 11°
zemské víno
min. 14°
víno jakostní
min. 15° (odrůdové a známkové)
jakostní víno s přívlastkem - v sedmi druzích:
kabinetní víno min. 19°
pozdní sběr
min. 21°
výběr z hroznů min. 24°
výběr z bobulí min. 27°, ruční sklizeň
výběr z cibéb
min. 32%, bobule napadené
ušlechtilou plísní šedou nebo přezrálé bobule,
ruční sklizeň
ledové víno
min. 27°, v průběhu sklizně
a zpracování musí zůstat zmrazeny, ruční sklizeň
slámové víno
min. 27°, ruční sklizeň, uloženy na slámě, rákosu či zavěšeny ve větraném
prostoru min. 3 měsíce.
Jakostní vína s přívlastkem musí splňovat mj.
další podmínky, které by měly zajistit určitou
kvalitativní úroveň vína, např. vhodnost vinice,
výroba ve stejné vinařské oblasti jako sklizeň,
omezení hektarového výnosu, max. 3 odrůdy ve
víně, ověřování inspekcí, zákaz chem. konzervace
s výjimkou oxidu siřičitého. A co je nejdůležitější,
přívlastková vína nelze docukřovat. Abychom
mohli z uvedených dat vyvodit nějaké závěry,
uvádím zjednodušenou kategorizaci vín dle zbytkového (neprokvašeného) cukru:
suchá max. 4 g zbytkového cukru / litr
polosuchá 4,1 – 12g zbytk. cukru / litr
polosladká 12,1 – 45g zbytk. cukru / litr
sladká nad 45g zbytk. cukru / litr
Teď se dostáváme k vysvětlení, proč jsem Vás
obtěžoval výše uvedenými tabulkami. Kvašením
moštu se část cukru přemění na alkohol a určitá
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část zůstane součástí výsledného vína. Z vysoce
vyzrálých hroznů tak zpravidla vznikne buď
víno s vyšším obsahem alkoholu, s vyšším obsahem zbytkového cukru nebo obojí. Např. i víno
kategorie pozdní sběr může být suché, bude mít
ale relativně vysoký obsah alkoholu. Konečný
výsledek - víno v láhvi a nakonec ve sklence vína
- velmi záleží na záměru a zkušenosti vinaře. Zavedení kategorie přívlastkových vín bylo obranou
proti nepoctivosti, zvýhodnilo přirozenou sladkost
hroznů a zakázalo docukřování moštu. O doslazování vína vůbec nehovořím, to je jaksi mimo
zákon. Přestože jsem se dnes věnoval především
vysvětlení pojmů v oblasti přívlastkových vín,

nechci tvrdit, že jen vína označená jako přívlastková jsou kvalitní. V podstatě platí, že dobré víno
je to, které Vás potěší a které Vám chutná. Prostě
všechno je relativní – např. francouzské vinařství
systém kategorizace přívlastků s malou výjimkou
nepotřebuje. O tom také někdy příště.
A ještě jedna rada těm, kdo říkají, že jim víno
nechutná nebo nedělá dobře: Zkuste v nadcházejících dnech doprovodit sváteční jídlo láhví
vhodného kvalitního vína. Třeba budete překvapeni a možná se s Vámi brzy setkáme v naší
vinotéce nebo na ochutnávkách vína v blatenské
Kaplance.
Milan Žíla

Tak na zdraví!

LIBUŠE FADRNÁ
NEJSEM „ZLATOKOP“
zprost�edkování služeb a obchodu bez obav, s jistotou, bezpe�ím, spolehlivostí a garancí kvality

Privát : Polní 1277, Blatná
e-mail : fadrna.l@seznam.cz

tel. 383 423 107, 777 127 793, 728 363 581
http://nemovitosti-blatna.webgarden.cz

Nabízím služby vedoucí k úsp�šnému prodeji, koupi nebo pronájmu na
odlišných základech a mnohem levn�ji.
Poskytuji kompletní služby a� nakupujete, �i prodáváte.

Ale nejen to.
Vypomohu a zastoupím Vás p�i nejr�zn�jších jednáních na ú�adech.
Chcete si nabízet i prodat svoji nemovitost sami, ale k dokon�ení úsp�šného
prodeje pot�ebujete odbornou pomoc t�etí strany? Jednoduše a prost�, o nic se
nestaráte. Vše vyjednám a vy�ídím za Vás.
�ím se chci odlišovat? Neslibuji nemožné jen proto, abyste se mi „upsali“na
smlouvu a pak se uvidí. Lidem neslibuji nic, o �em nejsem sama p�esv�d�ena.
Plním co slíbím…Vždy informuji o d�ležitých skute�nostech pravdiv�,
nezkreslen�, bez zaml�ování �i „mlžení“. Dohodnu formu obchodu p�ímo
s vlastníkem nemovitosti. Nedochází tak k navýšení kupní ceny o vysokou
provizi. Chcete p�ece koupit nemovitost, NE provizi! Smlouvu se mnou m�žete
vypov�d�t kdykoliv dohodou, žádné smluvní sankce. Neú�tuji žádnou
odm�nu, pokud se nenaplní Váš požadavek. Pohlídám celý obchod až po
p�edání nemovitosti i p�epis energií. Za odvedenou práci ú�tuji p�edem
dohodnutou odm�nu.

„NENÍ MOUDRÝ TEN, KDO VÍ MNOHO, ALE TEN, KDO VÍ,
CO JE T�EBA“.
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MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz
http://www.mesto-blatna.cz

PREVENCE KRIMINALITY
Kapesní zloději mají o Vánocích žně
Nastává jedno z nejkrásnějších období v roce a tím jsou Vánoce. Těmto svátkům ovšem
předchází shon, nákupní horečka a starosti
s výběrem těch správných dárků. Blíží se však
také období, na které se těší ještě někdo. Rozzářené oči radostí mají i kapsáři!! Přišel jejich čas.
Nedáváme jim však také trochu příležitosti
sami, neulehčujeme jim „jejich“ práci???
Znovu opakovaně a důrazně upozorňujeme:
Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší
množství lidí. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady.
Samotná krádež bývá bleskově rychlá a předem
pečlivě nacvičená.
Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně,
že se okradený o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později a zcela na
jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli
a jeho popisu nemá obvykle ani potuchy. Jak se
tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních
zlodějů? Mějte své věci neustále pod kontrolou!
· muži, vše důležité noste v náprsních, popř.
uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách
u kalhot
· ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti
navrchu tašek či kabelek
· nenoste své osobní doklady v peněžence
· nemějte při sobě větší ﬁnanční hotovost
· čtyřmístné identiﬁkační číslo platební karty
(PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty
·
v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte
a kartu zablokujte
· zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
· tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné
cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte
· ženy, noste kabelku pokud možno u těla
a využívejte různá zapínání a zdrhovadla
· uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního
koše, mějte jej stále na očích!!
· nenechávejte v restauracích svá zavazadla
a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen k baru
či na toaletu
· při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla stále na
očích!!
Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku
bundou, kterou přes ni mají hozenou. Stanete-li se
svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí spoluobčanům, například při podání svědectví policii.
Neusnadňujte kapsářům práci!!!
Článek převzat z materiálů Policie ČR.

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE
- měsíční statistika z informačních
radarů - listopad 2008
Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne
1.11.2008 do 23.59 hodin dne 30.11.2008:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(oba směry): 87664
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- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(směr do města-proti radaru): 52081
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(směr z města): 35583
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky
(oběma směry): 13812
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle
(oběma směry): 9460
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 13.30
– 14.00 hodin (oběma směry): 122
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
03.30 – 04.00 hodin (oběma směry): 5
- průměrná rychlost: 39,6 km/h
- nejvyšší rychlost: 98 km/h (14.11.2008
v 11.22 hodin směrem z města)
Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.11.2008 do
23.59 hodin dne 30.11.2008:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(oba směry): 177065
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(směr do města): 82751
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(směr z města-proti radaru): 94314

Ročník 19 (29)
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky
(oběma směry): 28063
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle
(oběma směry): 19665
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 13.30
– 14.00 hodin (oběma směry): 226
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 21
- průměrná rychlost: 50,3 km/h
- nejvyšší rychlost: 136 km/h (12.11.2008
v 19.43 hodin směrem do města)
Velitel strážníků
Městské policie Blatná
Petr Vaněk

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. PAŠEKOVÁ

oznamuje, že k 1.1.2009 je zrušena
pevná telefonní linka.

Volejte mobil: 722 115 122

Drobné památky Blatenska
Kaple v obci Hostišovice má obdélníkový půdorys
a podle starší literatury pochází z roku 1892 (Blatensko
a Březnicko, Blatná 1915).
Kaple má řadu novogotických
prvků, věžička je nesena výrazným portálem s lomeným
dveřním otvorem. Střecha kaple je sedlová, stříška věžičky
je jehlancová, krytá plechem
a zakončená křížkem. Na římse nad dveřmi je umístěna
plastika. Kaple není v příliš
dobrém stavu.
Pet

Foto Václav Cheníček,
2008
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Optimalizujte svůj daňový
základ
Posledních 30 dní máte možnost optimalizovat svůj daňový základ v roce
2008 prostřednictvím daru Nadaci Partnerství. Každá Vámi darovaná koruna
bude zdvojnásobena americkou nadací Charlese Stewata Motta. Podmínky,
při jejichž splnění si dárce může odečíst hodnotu daru od základu daně stanoví zákon o daních z příjmů: U fyzické osoby musí celková hodnota darů
ve zdaňovacím období přesáhnout 2% ze základu daně anebo musí činit
alespoň 1 000 Kč. Celkem si fyzická osoba může odečíst nejvýše 10% ze
základu daně.U právnické osoby musí hodnota jednoho daru činit alespoň
2 000 Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 5%. Rádi Vám na požádání zašleme
potvrzení pro potřeby ﬁnančního úřadu. Více: www.nadacepartnerstvi.cz/p1269454321. Všem našim dárcům děkujeme!

�����

Věnujte dárek s minimální
ekologickou stopou
Nadace Partnerství nabízí možnost věnovat Vašim blízkým a známým
originální Vánoční dárek. Za částku minimálně 700 korun věnovaných Nadaci
Partnerství můžete „adoptovat“ konkrétní strom. Dostanete vánoční certiﬁkát
a obdarovaný možnost přijít si strom sám zasadit.
Stromy je možné adoptovat on line (http://www.
nadacepartnerstvi.cz/p-12842&exp=male0)
Podpořit Nadaci Partnerství můžete též zakoupením trička či publikace v nadačním e-shopu (http://
www.nadacepartnerstvi.cz/eshop).
Michal Veselý
ředitel rozvoje | Development Director

����� ������ ��� ������� ����� ���� ���� ��� ������
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Vánoční večírek
S KŘEČOVÝMI ŽÍLAMI
HOSPODA U DATLA
SOBOTA 13. 12. 2008 OD 20.00 HODIN
Česká pojišťovna, a.s

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Správce obce Blatná a okolí
- poradenství v oblasti zajištění majetku, zdraví,
života, úrazu občanů, poj.motorových vozidel,
odpovědnostní zajištění, podílové fondy, penzijní
připojištění se státním příspěvkem, po zaškolení
možnost poradenství v oblasti prodeje hypoték

�� zakázková výroba od�v�
�� opravy a úpravy od�v�, vým�na zip�
�� šití bytových dopl�k�, záv�s�, záclon, l�žkovin
P�íjem zakázek : út – 14,00 – 17,00 hod.
st – 14,00 - 17,00 hod.
pá – 14,00 – 17,00 hod.
Hajany 6
mob. 604 808 260

a dalších ﬁnančních produktů.
- příspěvek ČP,a.s. 50 000,-Kč jako podpora v začátku
- min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou nebo
výučním

listem

- věk nerozhoduje

Kontakt na tel: 774 555 1999 nebo
e-mail: evtomsovicova@cpoj.cz

Číslo 21 / strana 12

Blatná 5. prosince 2008

Ročník 19 (29)

POZOR!
Hledáme:

svářeče CO2, zámečníky,
nástrojaře, kováře,
truhláře, topenáře,
elektrikáře
pro pracoviště v Blatné.
Jednosměnný nebo třísměnný provoz!

Tel.: 733 676 489

Kosmetika „VERONIKA“
Přemístěna
Nad Lomnicí 1110, Blatná
Pracovní doba: Dle objednávek

Tel.: 775 990 350
Kompletní ošetření pleti
Dárkové poukazy

Kadeřnictví „IVETA“

Nově otevřeno
Nad Lomnicí 1109, Blatná
Pracovní doba: Po, út, čt, pá 8-17, st 8-13 h.

Tel.: 602 763 419

Střihy (dámské, pánské, dětské)
Dárkové poukazy

Provádím opravy oděvů, úpravu
délky, výměny zipu u všech druhů
oděvů, atd.

KRMIVA MAŠEK

Kontakt
608 157730 nebo 724 590989

sm�si ZZN + další krmiva pro:
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby,
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

Pronájem 2+kk v Sedlici - vybav.
(krátk.) 721 435 770.

…kvalita ze
zem� bavlny …
tel. 605 247536

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, STŘEŠNÍ OKNA
HLINÍKOVÉ DVEŘE A OKNA, ZIMNÍ ZAHRADY

NOV� OTEV�ENO OD 15.9.2008

ZAVÁD�CÍ CENY NA CELÝ SORTIMENT!!
- velkoobchod a maloobchod s textilem
- podniková prodejna

Dodáváme

- 5 a 6ti komorové proﬁly ALUPLAST se 3 těsněními
- izolační dvojsklo s Ug=1,1Wm2K
- kování ROTO s bezpečnostním prvkem a mikroventilací

Zajistíme

- demontáž, montáž, stavební začištění
- parapety vnitřní i venkovní, žaluzie
- ﬁnancování pro soukromníky i bytová družstva

Kontakt

- stavebniny pod rybníkem Pustý –
p.Šimeček
mobil 731 150 080
fax 383421423, 313549389
e-mail: blatna@dynal.cz
www.dynal.cz, www.zimnizahrady.biz

- zboží ze 100 % bavlny
-tri�ka,tepláky,polokošile,džíny
-mikiny,ru�níky,osušky,župany
-úpravy textilu pro firmy a hotely
-sítotisk,zažehlování,vyšívání
-výborná kvalita,rozumné ceny
- Navštivte nás !

najdete nás :
�echova ul.,38801 Blatná
areál firmy S-Transport
sm�r Skali�any,Mirovice,Praha
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Střední odborné učiliště
BLATNÁ
U Sladovny 671, 388 16

Nabízíme provedení těchto prací:
● opravy traktorů a zemědělských strojů
● opravy osobních automobilů včetně
elektroinstalace a karoserií
● seřízení podvozku a brzd na počítačovém zařízení
● diagnostika tlumičů
● kontrola veškeré elektroniky vozidla
● měření emisí zážehových a vznětových
motorů
● veškeré práce pneuservisu
● servis klimatizace vozidel
● příprava vozidel na technickou kontrolu
● zámečnické a soustružnické práce
● základní kurzy svařování, doškolování a
přezkušování svářečů
● ubytovací a stravovací služby
Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. p. Sýkora, p. Braun, tel 383 412 335,
383 412 333

Další informace:
tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz,
www.soublatna.cz


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě

Hajany 15
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● trvalá úprava váhy
vhodné i pro vyšší nadváhu
● úprava stravovacích návyků
● cílená výživa pro sportovce
● prevence civilizačních chorob
bez použití léků
● instruktážní poradenství péče
o pleť a líčení

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
Tel: 605 101 667

Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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CENTRUM KOMPLEXNÍ
PÉČE
MUDr. Chvalové
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Sádrokarton - Izolace
Nejvýhodn�jší ceny - slevy pro
stavební firmy a montážníky;
nejširší nabídka p�íslušenství;
doprava v míst� zdarma.

Otevírací doba:
Po-Pá 7 – 16 (10-13 rozvoz)
Sobota 8 – 11, jindy po tel.dohod�
Tel. 777 268 264, fax 383 421 078
takogips@seznam.cz
Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná
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K ULTURNÍ KALENDÁR
Sobota 29. listopadu – ČSCH Blatná I 8 – 17,00 hod.

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ CHOVATELŮ
HOLANDSKÉHO KRÁLÍKA
spojené s trhem „peří“

Prosinec
Pondělí 8. prosince – sokolovna – 19,00 hod
SDO

ČERTŮV ŠVAGŘÍČEK

Předprodej vstupenek v Knihkupectví
Úterý 9. prosince – zámek Blatná – 19,00 hod.
Vánoční koncert KPH

BAROK COLLEGIUM

Ludmila Vernerová – soprán
Hana Kimelová – cembalo
František Kimel – hoboj
Jan Pelant – housle
Vladimír Manoušek – violoncello
V programu zazní skladby G.F. Handela, J.S.
Bacha, J.J. Ryby….. vánoční písně a koledy
Čtvrtek 11. prosince – sokolovna – 19,00 hod.

BLÁZINEC v 1. poschodí

Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodne léčit si pocuchané nervy.
Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné
domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry,
velké milovnice divadla. Jenže nic není takové,
jak na první pohled vypadá. V domácnosti nastane
opravdový blázinec. Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých
komedií proslulého českého dramatika a herce
druhé poloviny 19. století. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických situací. Zazní v ní
staropražské písničky a kuplety.

V komedii se představí Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrátil, Julie Jurištová, Libor
Jeník…….
Předprodej vstupenek na odd. kultury
Úterý 16. prosince – sokolovna Blatná – 9,00
a 10,30 hod.

Vánoční koncert žáků ZUŠ
- pro školy

Středa 17. prosince – sokolovna Blatná
– 17,00 hod.

Vánoční koncert žáků ZUŠ
- pro veřejnost

Ročník 19 (29)
Čtvrtek 25. prosince – sokolovna – 19,00 hod.
SDO

ČERTUV ŠVAGŘÍČEK

Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Připravujeme na leden:
KPH Jan Škrdlík –violoncello 20.1. – Bachovy Suity.
Promítání krátkého ﬁlmu na motivy
Debussyho hudby doprovázené vlastní hrou
SCREAMENS útočí – vystoupení populární
travesti skupiny - 22.1.
Předprodej vstupenek na odd. kultury od
5.1. v 7,30 hod.

Program kina prosinec 2008
Středa 3. 12. v 19:00 hod.
Komedie, romantický Thajsko, 2004, 100
minut, s titulky

OBČAN PES

/Šveda/
Art Brno a deset kin v celé České republice
připravili FILMOVÝ CYKLUS, který obsáhne
osm kvalitních snímků české, evropské i světové kinematograﬁe. Bližší informace naleznete
na zvláštním programu v pokladně kina.

AMELIE Z BANGKOKU!

Surrealistická pohádka s pořádnou dávkou
romantiky. Film o mladých lidech z Bangkoku
– pro mladé diváky na celém světě.
Vstupné 50,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 7. 12. v 17:30 hod.
Animovaný, komedie, historický ČR, 2008,
81 minut,

KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY

/Bontonﬁlm/
3D
Film „Kozí příběh - Pověsti staré Prahy“, je vůbec prvním celovečerním 3D animovaným ﬁlmem
ve východní Evropě a Čechách. Jeho příprava začala již v roce 2003, kdy byl také projekt podpořen
grantem z evropského programu MEDIA.
Rodinná komedie režiséra Jana Tománka Kozí
příběh – Pověsti staré Prahy se odehrává v české
středověké metropoli, která je ještě plná strašidel,
rodících se legend a teprve začíná dostávat svou
majestátní tvář.
Vstupné 70,- Kč

/Bontonﬁlm/
Opice ve vesmíru.
NASA vysílá kosmickou loď do velmi vzdálené galaxie. Co je zvláštní na její posádce? Jsou
to vycvičení opičáci...
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 12. 12. ve 20:00 hod.
Akční, dobrodružný USA, 2008, 120 minut,
s titulky

QUANTUM OF SOLACE

/Falcon/
premiéra
Premiéra 6. 11. 2008
Nová bondovka!
Ve dvaadvacátém ﬁlmu o nejznámějším agentovi Jejího veličenstva, se James Bond (Daniel
Craig) vydává po stopě, kterou mu zanechala Vesper, jediná žena, kterou kdy miloval. Tou stopou
je pan White (JesperChristensen), jež při výslechu
odhalí organizaci, která Vesper vydírala...
Vstupné 75,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 14. 12. ve 20:00 hod.
Parodie Německo, USA, 2008, 107 minut,
s titulky

TROPICKÁ BOUŘE

/Bontonﬁlm/
Film Bena Stillera je parodií na válečné ﬁlmy
a na řadu dalších věcí z americké popkultury.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Mládeži přístupno

Středa 10. 12. v 17:00 hod.
Animovaný, rodinný ﬁlm, sci-ﬁ USA, 2008,
103 minut, v českém znění

VALL-I

/Falcon/
Svět robotů místo světa lidí.
Malý robot zůstal na Zemi, kterou opustili
lidé. Našel si několik přátel, ale pak se objeví
malá robotka...
Vstupné 70,- Kč

VESMÍRNÍ OPIČÁCI

Mládeži přístupno

Středa 10. 12. v 19:00 hod.
Animovaný, dobrodružný, komedie USA,
2008, 81 minut, v českém znění

Vánoční svátky
plné pohody,
mnoho zdraví
a úspěchů
v novém roce
2009
přeje
kino Blatná
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S PORT
Velký úspěch
Martin a Viktor Stoškovi se rozloučili s mateřskou stájí SCV Blatná fantastickým úspěchem.
Čtrnáctiletý Martin a sedmnáctiletý Viktor
Stoškovi z Blatné zdědili po svém otci- známém
veterináři- vlohy pro závodní cyklistiku. Přirozený talent, podpořený tvrdou prací a sebeobětováním, skvěle zúročili v letošní sezóně, kdy
ve svých kategoriích zvítězili v elitním seriálu
maratónů horských kol „Anlen Galaxy“, který
patří mezi nejnáročnější v Čechách a na jehož
scéně se vyskytuje vpravdě hvězdná sestava
nejlepších cyklistů u nás.
Velký úspěch
mladého sourozeneckého dua z týmu
SCV Blatná přispěl
významnou měrou
k upevnění dobré
sportovní pověsti šestitisícového
města růží a upozornil v širokém
měřítku na to, jaké
talenty má tohle malé jihočeské město. Rada
města v reakci na tuto událost schválila mimořádnou odměnu pro oba borce. Ta jim byla předána
starostou Josefem Hospergrem a místostarostou
Mgr. Bohumilem Navrátilem.
Martin a Viktor Stoškovi se zmíněným
úspěchem s mateřskou cyklostájí SCV Blatná
rozloučili. „Odcházíme i s bráškou na sportovní
gymnázium do Vimperku a budeme tudíž startovat za oddíl České spořitelny. Jsme si dobře
vědomi toho, že nás do světa cyklistiky uvedl
blatenský klub a nikdy na to nezapomeneme“,
ujišťuje starší Viktor. K uplynulé sezóně se vyjadřuje následovně: „Vyhrát Galaxy sérii byl náš
prvořadý cíl, který nám vyšel. Dali jsme do toho
všechno. Mně to vycházelo všechno perfektně až
na závod v Liberci, kde jsem měl defekt.“ Martin
za sebe podotýká: „Pro mně znamenal tenhle
cyklistický seriál osobní souboj s jedním jezdcem
České spořitelny. Svého času to bylo mezi námi
dost těsné. Když se mi ho podařilo potom třikrát
za sebou porazit, on to najednou úplně vzdal a po
zbytek sezóny už se ani nesnažil o prvenství dál
bojovat“, vzpomíná.
Jejich otec a trenér Viktor Stošek / 45 let / je
právem na své kluky pyšný: „Věřil jsem, že to dokážou a ani na chvíli jsem nezapochyboval. Moc
mně těší, že udělali dobré jméno městu i klubu,
který je de facto vychoval. Dokonce stihli ještě
startovat na některých závodech „České spořitelny“ a i tam se jim podařilo solidně umístit - Viktor
byl celkově devátý, Martin dokonce třetí.“
Martina a Viktora teď čeká nová sportovní
budoucnost a bezesporu bude pestrá a úspěšná.
Odchodem dvou mladých talentů zbyde v SCV
Blatná pořádný kráter, protože byli jedinými
zástupci juniorské kategorie.
Vladimír Šavrda
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Hokejbal
Výsledkový servis:
2.NHbL – 13. kolo
TJ Blatná Datels-Suché Vrbné 4:5 (1:2,0:1,3:2) Muchl 2, Samec V., Paukner
RHbL – 10. kolo
TJ Blatná Datels B-Palestine Thumbs 1:3 (1:1,3:0,4:4) Holman
NHbL st. dorost – 11. kolo
Písek-TJ Blatná Datels 13:2 (2:0,5:1,6:1)
NHbL ml. dorost – 12. kolo
Tábor-TJ Blatná Datels 2:4 (0:1,1:2,1:1) Peleška 2, Paukner, Kocourek
RHbL – 11. kolo
TJ Blatná Datels B:2 (1:0,1:1,2:1) Slováček, Bulka
NHbL ml. dorost –13. kolo
Jindřichův Hradec-TJ Blatná Datels 14:2 (6:0,4:1,4:1) Tkadlec, Peleška
Příští domácí utkání:
sobota 6.12.2008:
NHbL ml. dorost

12:00

TJ Blatná Datels-Velešín

PREZIOSO Sokol BLATNÁ
po�ádá

II. SPOLE�ENSKÝ PLES
na téma

„EXOTIKA“
dne 17. ledna 2009

v sále blatenské sokolovny
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ve 20.00 hod.
Vstup od 19.00 hod.

Ve�erem Vás bude provázet Vaše PREZIOSO.
K tanci i poslechu op�t zahraje Big Band Metroklubu
�eské Bud�jovice.
Zažijete a nezapomenete na :
�� Exotic PREZIOSO Show
�� Tarzanova hra „Š�astný lístek“ až 400 cen
�� Plážové koktejty
�� P�ekvapení z džungle
�� EXKLUZIVNÍ RAUT s v�ní dálek

VSTUPNÉ: 179,-

VSTUPNÉ pro �leny TJ Sokol: 149,-

P�edprodej vstupenek od 10.12.2009 v prodejn� Klenoty M�M Blatná.
„Celkový výt�žek akce bude v�nován na modernizaci prostor a podporu d�tské �innosti TJ Sokol.“
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Revize,montáže a opravy el.za�ízení a hromosvod�
Prodej elektromotor� a elektromateriálu
V Podzám�í 173, Blatná
tel.: 383423595, mob.: 602447796
www.elektromontaze.cz, suchy@elektromontaze.cz

Jana – mobil: 728317764
Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Ministerstvem vnitra ČR
dne 6. 1. 1999 pod č.j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, Zdeněk Malina – šéfredaktor,
Mgr. J. Olejník, Mgr. Karel Petrán, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731367507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a.s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o.

